UCHWAŁA NR LV/323/2010
RADY MIASTA LUBAŃ
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie okreslenia przepisów porządkowych zwiazanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
osobowymi.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. z 2000
r. Dz. U. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie
miasta Lubań.
§ 2.
Przepisy porządkowe mają obowiązek stosować właściciele taksówek, kierujący taksówkami i pasażerowie.
§ 3.
Wprowadza się następujące zasady funkcjonowania taksówek na postoju:
1) Kierowcy taksówek mogą oczekiwać na pasażerów w miejscu do tego celu wyznaczonym i oznakowanym
zwanym dalej postojem TAXI.
2) Kierowcy taksówek są zobowiązani:
a) oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu taksówki na postój,
b) znajdować się w swoim pojeździe lub bezpośrednio przy nim.
3) Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu
drogowym.
4) Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej
pomocy.
5) Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na
postoju.
§ 4.
Kierowca taksówki obowiązany jest wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi
się na przewóz inna drogą lub gdy tego żąda.
§ 5.
Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu osób lub przerwać wykonywaną usługę
w przypadku sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi.
§ 6.
1. Zawarcie umowy przewozu następuje w chwili zajęcia miejsca w taksówce przez pasażera bądź w chwili
telefonicznego lub ustnego przyjęcia zamówienia na przejazd.
2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego, kierowca który dokonuje przyjęcia zgłoszenia zobowiązany jest
podać informację, że dojazd taksówki do punktu wskazanego przez pasażera jest płatny zgodnie ze
wskazaniem kasy rejestrującej spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338).
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§ 7.
1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działających
urządzeń, składających się z zalegalizowanego taksometru i współpracującego z nim kasą rejestrującą
niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu zamówienia.
2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań
przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.
3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję
"kasa".
4. Po wykonanej usłudze przewozowej kierowca jest obowiązany wydać pasażerowi paragon fiskalny
wydrukowany przez kasę rejestrującą, współpracującą z taksometrem, określający należność do
zapłacenia.
5. Na żądanie pasażera kierowca taksówki jest obowiązany wydać rachunek za przejazd. Rachunek
powinien zawierać w szczególności: datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności
za przejazd, trasę przejazdu oraz dane identyfikacyjne wystawcy rachunku (imię i nazwisko, adres, numer
boczny taksówki).
6. Pasażer jest obowiązany uiścić należność za przejazd taksówką nie później niż w chwili zwolnienia
pojazdu.
§ 8.
1. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy pasażer czasowo
opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez taksometr oraz za
przewidywany czas postoju.
2. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca może uznać, że
pasażer zrezygnował z dalszego przewozu i w związku z tym ma prawo odjechać z miejsca oczekiwania.
§ 9.
1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego korzysta inne osoby na wolne miejsca, bez
uiszczenia za to dodatkowych należności.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, nie później niż po zakończeniu przewozu.
§ 10.
W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń kierowcy, mających
na celu bezpieczeństwo ruchu.
§ 11.
Kierowca może wydawać polecenia pasażerowi związane z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
§ 12.
Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć pasażerom o zabraniu bagażu, a w razie
znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi zgodnie
z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych.
§ 13.
1. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz przerwać, jeżeli pasażer:
1) swoim zachowaniem zdradza objawy odurzenia alkoholem lub innymi środkami odurzającymi,
2) spożywa alkohol w taksówce,
3) swoim zachowaniem uzasadnia obawę zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu,
4) swoim zachowaniem uzasadnia obawę o bezpieczeństwo kierowcy.
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2. Odmowa wykonania przewozu następuje także w sytuacji, gdy z taksówki ma zamiar skorzystać liczba
osób przekraczająca liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny.
2. Do bagażu podręcznego zaliczasię w szczególności walizki, plecaki, torby podróżne oraz inne przedmioty,
które swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia
pojazdu oraz nie ograniczają pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachwaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz wózków dziecinnych,
inwalidzkich składanych, a także innych przedmiotów na ryzyko pasażera po uzgodnieniu z kierowcą
taksówki.
§ 15.
1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu
taksówki.
2. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których
mowa w § 14 ust.2.
3. Zabrania się przewozu taksówkami materiałów i przedmiotów niebezpiecznych w szczególności broni,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych żrących, radioaktywnych i trujących.
§ 16.
1. Kierowca taksówki obowiązany jest na żądanie pasażera udostępnić do wglądu egzemplarz przepisów
porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi.
2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona informacja dotycząca:
1) Posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust. 1,
2) Możliwości kierowania do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaniu skarg w zakresie
świadczonych usług przewozowych,
3) Możliwości kierowania do Urzędu Miasta Lubań wniosków w zakresie świadczonych usług
przewozowych.
3. Podstawę do rozpatrzenia skargi stanowi rachunek za przejazd lub paragon fiskalny.
§ 17.
1. Kierowca taksówki jest obowiązany do umieszczania wewnątrz taksówki w miejscu widocznym dla
pasażera czytelnej informacji o stosowanych cenach za przejazd obejmujących:
1) opłatę początkową dla wszystkich taryf,
2) opłatę za przejazd jednego kilometra z uwzględnieniem wszystkich taryf,
3) opłatę za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf.
2. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną i odwrotnie, kierowca jest
obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.
§ 18.
Kierowca taksówki moze umieścić wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.
§ 19.
Podróżnemu zabrania się:
1) zakłócania spokoju w taksówce,
2) zanieczyszczania lub zaśmiecania taksówki,
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3) posługiwania się w taksówce przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia pojazdu lub zagrożenie
życia albo zdrowia osób znajdujących się w taksówce,
4) zabierania ze sobą do taksówki zwierząt bez zgody kierowcy,
5) samowolnego używania urządzeń stanowiących wyposażenie taksówki.
§ 20.
Kontrola przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób w zakresie przestrzegania przepisów
porządkowych wynikających z niniejszej uchwały dokonywana jest przez osoby upoważnione przez
Burmistrza Miasta lubań.
§ 21.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.
§ 22.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząda Rady
Małgorzata Grzesiak
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